
گفت وگوی یک نماینده مردم در میتینگ انتخاباتی 

نوشابهنرسیدهها!
- من وارد صحنه شده ام تا برای همه مردم اینجا... شغل ایجاد کنم. طرح های اقتصادی من اگر توسط بیگانگان 

دزدیده نشود تحولی عظیم در کشور ایجاد می کند.
* آقا! 12 سال پیش که برای دوره اول هم همینو می گفتین!

- فرق می کنه آقاجان. اون روز با این روز فرق می کنه. ما االن باید تالش بیشتری بکنیم.
* قرار بود نامه من رو بزنین سر کارخونه داداشتون چی شد؟

- ما برای همه اشتغال ایجاد می کنیم... راستیتش نامه شما پشت پرینتر گیر کرد. از اون وقت به بعد نامه های 
خودمون رو هم با دست می نویسیم.

* این کمربندی شهرستان چی شد؟ زمین هایی که آزاد کردین رو شهرداری داره توش سیتی سنتر 
می زنه.

- بنده به پسرم که مهندس پروژه است می گم که از بهترین مصالح توش استفاده کنه. کمربندی 
رو از اون ور می زنیم.
* آقا! نمک غذا کمه.

- نمکدون بدین به آقا. من اینجا هستم تا به شما خدمت کنم.
* پس لطف کنین اون دوغ رو هم بدین.

- صد البته. نوشابه نرسید؟
* نه آقا! نرسیده.

- داشتم می گفتم. ما توی کشورمون خیلی معادن و منابع زیادی داریم که ازشون استفاده نمی کنیم.
* بله دوستان! من شاهدم. خودم یکیشو استفاده کردم با کمک دکتر.

- شاهد از غیب رسید.
* آقا دخترتون از کانادا برگشتن. 

- من برم یه صله ارحامی بکنم و بیام. شما میل بفرمائید.
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دستاوردهایمارا
انکارنکنید!

با اینکه رژیم پهلوی به دست بعضی ها که بازهم بعضی ها 
به آن می گویند مردم، سرنگون، نابود و اصال محو شد اما 
دستاوردهایی داشت که همین بعضی ها می خواهند آن را 
انکار کنند یا می خواهند بگویند کار خودمان است نه کار 

خودشان!
یکی از دستاوردهای مهم و کلیدی عدالت و برابری میان مرد 
و زن بود. یعنی پوشش مرد و زن باید یکی باشد و مردها 
به خاطر اینکه این همه سال آزاد بودند و زن ها آزاد نبودند 
باید مدتی کاله می گذاشتند تا عدالت برقرار شود و حداقل 
جگر پاره پاره شده زنان ملت کمی جال یابد و خنک شود.

دستاورد دیگر این رژیم مهندسی ژنتیک بود به طوری که 
مردم بحرین با اینکه بعضی ها مرد بودند برای آزمایش و 
برای پیشرفت میهن زن شدند. این تغییر ژنتیکی به حدی 

خوب و دقیق انجام شد که بحرین کال شوهر داده شد.
دیگر دستاورد که از نوع پزشکی بود مربوط به دکتر احمدی 
بود که کسانی را که زیاد درد داشتند با آمپول هوا می زد 
تا با این کار آخر عمری هم کمتر درد بکشند و هم هوایی 
خورده باشند. همیشه دعای باقی ماندگان مرحومان هم 

برای دکتر دعا می کردند چون نگذاشت زیاد درد بکشند.
دستاورد دیگر مانور ساواک بود. این مانور فقط می خواست 
به آنهایی که در آنور آب برای خودشان سازمان سیا و موساد 
و... زده اند بگوید زکی! و نگذارد کسی در خانه اش که حتی 
اگر کسی نبود جرأت کند به شاه بگوید دماغش بزرگ است.

از کشف اخیر دانشمندان چه می دانید؟

 بولتونیسم

نوعی  کشف  و  شناسایی  به  موفق  اخیرا  دانشمندان 
بیماری موسوم به بولتونیسم شده اند. بولتونیسم به آن 
دسته از اختالالت روانی اطالق می شود که در آن فرد 
هر ساله وعده براندازی انقالب اسالمی ایران را می دهد 
و منتظر براندازی است اما با برگزاری جشن سالگرد 
گشته،  انزوا  دچار  سال،  هر  در  ایران  انقالب  پیروزی 
به اتاق خود می رود، در را می بندد و به کارهای زشت 
خویش فکر می کند. این چرخه به صورت هر ساله در 

بیمار تکرار می شود. 
این در حالی است که دانشمندان تاکنون موفق به درمان 
این بیماری نشده اند و معتقدند این بیماری تا زمان مرگ 
با بیمار همراه است و درمانی ندارد. اگر چه آمار دقیقی 
از میزان مبتالیان به این بیماری در دسترس نیست اما 
بیشترین تعداد مبتالیان در حال حاضر در کمپی در 

آلبانی موسوم به کمپ تیرانا نگهداری می شوند. 
این بیماری در 41 سال گذشته قربانیان زیادی داشته 
است و پیش بینی می شود تا کمتر از 25 سال آینده 
شمار قربانیان آن چند برابر شود. همانگونه که ذکر شد 
تا امروز درمانی برای این بیماری کشف نشده است اما 
عده ای از محققان معتقدند یادگیری شنا در مدیترانه، 

تا حدی می تواند به قربانی کمک کند.

داریم  ایران  بهمن  راهپیمایی 22  درباره  عزیز!  مجری: هموطنان 
صحبت می کنیم. کتی و شهروز برای ارائه گزارش زنده پشت خط 

هستن
کتی:

+ الو صدای منو دارین؟ من از روی برج میالد دارم تماس می گیرم. 
من شاهد یه سیل خروشان هستم که داره به سمت تهران میاد و 

کلی آدم با خودش آورده
مجری: سیل؟

+ بله متاسفانه سپاه تا االن با حضورش در مناطق سیل زده کلی آب 
و گل والی جمع کرده تا در این روز با هدایت آب به سمت تهران 
شوی سیاسی راه بندازه. االن تعداد زیادی از اقوام ایرانی رو می بینم 
که با وعده ساخت خونه هاشون با چهره های فریب خورده روی موج 

سیل سوارن و دارن میان تهران.

مجری: خداااای من! پس امسال به جای اتوبوس از سیل استفاده 
کردن!

مجری: خب! ببینیم شهروز چی برامون داره
+ سالم، من از بین جمعیت دارم تماس می گیرم. االن تصویر منو 

دارین؟
مجری: احمق تماس تلفنیه

+ آها چیزه! منم اینجا کلی ساندیس می بینم. رژیم ایران تو پاکت 
ساندیس باد تزریق کرده و هر کی با نی می ذاره تو دهنش باد ساندیس 
تو بدنش خالی میشه و اینطوری فضای خالی بین مردم خیلی زود پر 

میشه. من االن بر اثر فشار جم..ع..یت دارم می .... بووووووم.
مجری: اتفاقا تو تصاویر ماهواره ای ما هم جای سوزن انداختن دیده 
نمیشه. آووو شهروز، ممنون که ترکیدی و مارو با خبر کردی. متاسفانه 

خبرنگار ما به دست رژیم ایران جونش رو از دست داد.

افشاگری از آخرین توطئه های رژیم

 گزارشزندهازسیلوساندیس

سلبریتی
یک روز با رفیقم، با خودرویی اجاره

رفتیم هم سیاحت، هم گردش و نظاره

دیدم شلوغ جایی، از مرد و زن لبالب
جایی شبیه آنچه، پخشیده ماهواره

یک عده گرم سلفی، با تیپ های جلفی
بر سر کاله شاپو، قدی چنان مناره

هم تیپ ها عجیب و، هم چهره ها غریب و
با جین پاره بودند، بر پورشه ها سواره

جمعیتی جعلق، توی فضا معلق
یک عده هم به هر گوش، پنجاه گوشواره

مانند جنس بنجل، با هیبت ابوالهول
بر دوش شان چنان جل، تی شرت پاره پاره

لبریز حب ایران، زایندگان آلمان
در شک و در تناقض، کردند استخاره

یک عده با سبیل و، یک عده بی سبیل و
یک عده همچو نیچه، پر رمز و استعاره

این قامتش، هیوال، آن پپ گواردیوال
آن دیگری موگابه از مرکز هراره

آن یک شبیه جانی، عینک ته استکانی
با هیبت شبانی، گوید منم ستاره

این یک به پاش تنبان، خندان و ریش جنبان
با گیسوی پریشان، بدتیپ و بدقواره

کت رفته توی شلوار، بر لب نشسته سیگار
در جست و جوی اسکار، َگز کرده او هماره

صدها هزار رنگ و، جمعیتی مشنگ و
پر ادعا و پر حرف، در اصل هیچ کاره

صورت چنان گالبی، دارد مش شرابی
حس کرده که شده است، مهروی و ماهپاره

یک عده چون پرنسس، هستند نقل مجلس
لیال، کتی، آزیتا، فرنوش، رز، بهاره

گفتم: »کی اند اینها؟«، گفتا: »سلبریتی ها«
گفتم: »کجاست اینجا؟«، فرمود: »جشنواره«

آخ...مملکت!
شاهنشاها ببین چه شده شاخ، مملکت
با رفتنت شده ست چه گستاخ مملکت

از گربه ای ملوس و زبان باز و سر به زیر
حاال شده ست قلدر و گوالخ مملکت

هر لحظه از گذشته خود دور می شود
با سرعتی معادل صد ماخ مملکت

از آن همه ترانه و موسیقی اصیل
آورده رو به بتهوون و باخ مملکت

اوضاع این زمین گهرخیز را ببین
با شهر موشکی شده سوراخ مملکت

هرکس که برد سهمش از این سفره را گرفت
با دوستان تو شده سرشاخ مملکت

گوییم از هجوم درختان به شهرها
هر سال بعد رفتن تو: »آخ... مملکت!«

رفتی و حیف در چمدان تو جا نبود
جا مانده است الی در کاخ، مملکت

در غیرت و مردی زده بر شانه خنزیر

در هوش و خرد طعنه به اسکول زده بودی

آن چند گلی هم که زدی بر سر کشور

شک نیست علی رغم تمایل زده بودی!

 بوده
ل تو

و، فع
ل نک

ه افعا
ی هم

گفت

ه بودی
ل زد

 تفاع
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در باق
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حیر
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ه هم
ر گزید

دربا

ه بودی!
ل زد
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ه که حر
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بودند همه الل و خمش مثل بهایم

هربار به دروازه خود گل زده بودی

بر مردم ایران ثمر بیشتری داشت

در داخل دربار اگر آغل زده بودی!

آن شب که ملوکانه به ما زل زده بودیزدهبودی!
هر چند ترانزیت مواد با خودتان بوداز کاخ گلستان، به فضا پل زده بودی

فرم پک و پوز تو چنان بود که گوییجنسی بد و ناخالص و بنجل زده بودی
تا اینکه درآری تو سر از طالع بحرینبا سر به جلوبندی پاترول زده بودی؟
بیچاره ندانست که این مجلس ختم استبر قافیه »گاف« تفال زده بودی

بر صفحه وادادگی و غرب پرستیبر تاج عروسیش گالیول زده بودی!
یک سنگ نینداخته بودی سوی دشمناز روز ازل لینک تبادل زده بودی

هر چند که هی الف تقابل زده بودی

آگهی مزایده شرکت رأی گستران شرق 

رهمردم
دلبهسف

گشتعا
باز

ضایی
ام ر

ی ام
مهد

هتحلیلمیکنیم،هیچغلطینمیکنیم!
هرچ

استعفایدستهجمعیتیمتحلیلوبررسیآمریکاییها
امین شفیعی

علی رضا تیموری

زهرا فرقانی

)Be more his esteem( جناب آقای دونالد جان ترامپ
پرزیدنت محترم ایاالت متحده آمریکا و حومه

با سالم و احترام
با توجه به رفتار غیرقابل پیش بینی ایرانیان در سال های 
آنالیز  و  تحلیل  کارگروه  اعضای  ما  بدینوسیله  اخیر، 
تصمیم  ایران  مردم  روانشناختی  سیاسی-  کنش های 
گرفتیم به صورت دسته جمعی و یک جا استعفای خود 
را ارائه داده برویم دنبال زندگی مان و شغلی که بتوانیم 
راحت تر نان حرام دربیاوریم و به خانه ببریم و بیش از این 
بیت المال شیطان رجیم را هدر ندهیم. همکاران ما در سایر 
کارگروه ها، بی خبر از پیچیدگی های تحلیل و بررسی مردم 
ایران، جوری به ما نگاه می کنند که انگار خودشان خیلی 
بارشان است! مثال همین کارگروه تحلیل و آنالیز کنش های 
سیاسی- روانشناختی مردم ونزوئال که خودشان عرضه 
ندارند یک تحلیلی بکنند که گوایدو زودتر رئیس جمهور 
بشود، طوری به ما متلک می اندازند که انگار جد و آبائشان 

در عین االسد ضربه  مغزی نرم شده است!
اینها نمی دانند که ما توی تحلیل زبان اینها مانده ایم! همان 
روز اول صفحه هایی را در توئیتر به زبان فارسی باز کردیم 
تا به صورت میدانی بین آنها نفوذ کرده و تحلیل شان کنیم. 
اما با حجم عظیمی از واژه هایی نظیر اسکول، شاسکول، 
قزمیت، غازقولنگ، و... مواجه شدیم که بعد از بررسی کلیه 
لغتنامه های موجود و سرچ در گوگل، تنها فهمیدیم کلمه 
اول نام پرنده ای است که تابستان ها غذا جمع می کند و 
زمستان ها به منطقه دیگری کوچ می کند. بعد از آن کلیه 
ژورنال های پرنده شناسی را مطالعه کردیم و اثری از این 

پرنده در هیچکدام پیدا نکردیم.
اما زبان ایرانی ها تنها چالش ما نبود بلکه قسمت سخت 

ماجرا، تغییر ناگهانی رفتار آنهاست! مثال خود حقیر بعد از 
این که با یکی از آنها بشدت دوست شدم و رابطه دوستانه و 
خوبی داشتیم در حالی که مشغول ردوبدل کردن پیام های 
دوستانه و صمیمانه بودیم، ناگهان با سطح بسیار باالیی از 
خشونت تهدید کرد که می خواهد جگر مرا به صورت خام 
بخورد که با این تهدید دلیت اکانت کرده و با پاسپورتی 
تقلبی به مدت 3 هفته در پناهگاهی در گینه بیسائو مخفی 

و از ترس در خودم ترسیدم.
رفتار رونالدینیویی شان به اینجا ختم نمی شود! جوری به 
چپ نگاه کرده و به راست پاس می دهند که گاهی واقعا 
احساس می کنم دارند ما را دست می اندازند تا سرگرم شوند! 
مثال در گروهی که بعد از چند ماه کار روانی توانسته بودیم 
80-70 لیدر برای تحریم راهپیمایی تربیت کنیم و آنها را 
برای تبلیغ مویرگی این اندیشه در فضای مجازی پخش 
کنیم، یک دفعه آمدند عکس دسته جمعی با پرچم آتش 
گرفته آمریکا را منتشر کردند و آنجا بود که برای نخستین بار 

در جواب اعتراض من نام آن پرنده عجیب را آوردند.
سلیمانی  قاسم  ترور  و  انتخابات  در  را  وضعیت  همین 
تجربه کردیم که دیگر ادامه همکاری را برای مان بشدت 

امکان ناپذیر کرده است. 
در پایان برای کارگروه بعدی آرزوی موفقیت، صبر و آرامش 
اعصاب داریم و تنها تقاضای مان از آن مقام محترم این 
است که در صورت کشف ماهیت آن پرنده خاص توسط 
کارگروه جدید و دلیل احتمالی تشبیه کارگروه ما به آن 
پرنده، با وجود طبقه بندی اطالعات، حتما ما را در جریان 

امر قرار دهید.
با تشکر
کارگروه تحلیل و آنالیز کنش های سیاسی- روانشناختی مردم ایران

علی پرتوی

محمدحسین صادقی

مانی
سلی

ل 
االفض

اب

. هدیه سال نو!

محمد محمدی

امین صالحی

دارد در آس��تانه 
ش��رکت رای گس��تران ش��رق در نظر 

انتخابات مجلس، تعدادی از وعده های انتخاباتی ساخت 

خود را از طریق مزایده به فروش برس��اند. 
متخصص��ان 

الوه بر مالکیت 
به پیش��نهاد  دهندگان باالترین قیمت ع

انحصاری وعده های مذکور، بسته ویژه شعارهای انتخاباتی 

نیز اعطا خواهد شد.
وعده ها:

بازگرداندن عادل فردوسی پور به سفره های مردم

دادن پاس��پورت ایرانی به لیونل مسی، رونالدو و مرحوم 

کوبی برایانت در پاسخ به مهاجرت ورزشکاران از ایران.

ط در میان جوانان از طریق 
افزایش نرخ ش��ادی و نش��ا

سیار در سطح شهر
برگزاری کنسرت 

حل مشکل باال رفتن سن ازدواج از طریق باال بردن سن 

قانونی به 38 سال در مرحله اول و تثبیت قانون منع ازدواج 

ی در مرحله دوم
زیر سن قانون

حل کامل و همیش��گی معضل مسکن از طریق تجهیز 

گرمخانه های سطح شهر به اینترنت پرسرعت

ر هر هفته 
ماهواره به فضا د

پرتاب حداقل 3 

 کره ماه 
ارسال الاقل 3 نفر از شهروندان حوزه انتخابیه به

ی از دو تیم اس��تقالل و پرسپولیس به 
آوردن حداقل یک

حوزه انتخابیه برای افزایش شور و نشاط جوانان شهر.

با تشکر
ت برادران اندیشمند 

شرکت رای گستران شرق با مدیری

)کزکاران سابق(

حسن صابری

سمیه قربانی

کامران یاری


